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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 75 

Data 20 d’octubre de 2016, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

 

Ordre del dia 

9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 

 
 
 

11.15 
 

12.00 
 

12.30 
 
 
 

13.30 
 
 
 
 
 
 

14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2017 
4. Elecció d’una vocal per a la Junta directiva 
5. Ratificació del nomenament del secretari general i administrador 
SEGON MOMENT: INTERVENCIÓ DE MONS. JOAN JOSEP OMELLA, ARQUEBISBE 
6. Presentació, intervenció i diàleg amb Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de 

Barcelona 
Descans 

TERCER MOMENT: TEMA DE REFLEXIÓ, ESTUDI I DEBAT 
7. Temes per a la reflexió de la vida religiosa a Catalunya 

Una reflexió de la Junta directiva de URC.  
Motivació a càrrec del G. Lluís Serra, secretari general. Diàleg. 

QUART MOMENT 
8. Ressò sobre la Constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida 

contemplativa femenina 
9. Associació Cintra i Fundació Benallar. 
10. Testimoniatge sobre la germana Isa Solà 
CLOENDA 
10 Torn obert de paraula 
11. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor 
 

  
Art 13   COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA 

13.1  Els membres de l’URC, d’acord amb l’article 8, participen a l’Assemblea 
general amb veu i vot. 

13.2  Els Superiors Majors i les Superiores Majors que no tenen residència 
habitual a Catalunya, però sí cases i comunitats, poden designar un 
delegat permanent o una delegada permanent, que tindrà veu i vot a 
l’Assemblea, tot i que mantenen el dret de participar-hi amb veu i vot. 
En aquest cas, el delegat o la delegada pot assistir-hi amb veu, però sense vot. 

13.3   Els Superiors Majors i les Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya poden designar un delegat o 
una delegada “ad casum”, amb veu i vot, quan no puguin assistir personalment a l’Assemblea. 

13.4  Els noms dels delegats i de les delegades permanents, així com els d’aquells “ad casum”, han de ser comunicats 
oficialment a la Secretaria general amb antelació a  l’Assemblea per poder tenir veu i vot 

75 assemblea general de l’URC 

 75 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 

permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 

interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

«Les dones al seguici 
de Jesús: textos, 
interpretacions, 
perspectives» 

a càrrec de   

Núria Calduch i Benages  
Núria Calduch Benages (Barcelona, 1957) és religiosa de la 
congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada 

Família de Natzaret des del 1978. Llicenciada en Filosofia i 

Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctora 
en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma. 

Professora ordinària d’exegesi de l’Antic Testament a la 
Pontifícia Universitat Gregoriana (2010), és considerada una autoritat en l'estudi dels llibres sapiencials de 

l'Antic Testament. Benet XVI la va nomenar experta del Sínode dels bisbes sobre la paraula de Déu 

del 2008. El Papa Francesc l'escollí per a formar part de la Pontifícia Comissió Bíblica (2014) i, 
posteriorment,  forma part dels 13 membres de la Comissió d’estudi sobre el Diaconat de la Dona 

(2016). Alguns llibres seus, publicats en català i en castellà: “El perfum de l'Evangeli: Jesús es troba amb 
les dones”, “La Paraula celebrada”, “Nascuts per a la joia: retalls bíblics”, “Oberts a l’esperança”... 

 

 

 
Data: 5 de novembre de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15,15-17,15 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres NC 

 

 

« Les dones al seguici de Jesús: 

textos, interpretacions, perspectives » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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El testament de la germana Isa Solà, un text d’excepcional contingut. Versió íntegra. 

 
Queridos Todos,  

Si leéis esto es porque se me acabaron los días en este mundo… 

No estéis tristes. Si me voy demasiado pronto para vosotros… ha pasado cuanto tenía que 
pasar. Dios sabe y es lo que importa. Nuestro tiempo no es su tiempo. Espero irme 
haciendo lo que amaba hacer, entregando mi vida, amando a mi gente, sirviendo. Si es así, 
celebradlo, todo está bien. He sido feliz y he estado donde màs siempre he querido en 
Äfrica y luego en Haití- 

Seguir a Jesús y su Evangelio ha sido lo más fascinante de mi vida y agradezco a mi 
Congregación que me haya ayudado a ello. Si de alguien me enamoré locamente fue de 
Jesús. Por eso, estad alegres, estoy ya con Él.   

Enterradme allí donde deje mi 
vida, escribo esto en Haití y si 
fuera aquí me gustaría 
quedarme aquí, pero si no 
donde esté no me mováis. ¡Si 
queréis en tierra plantad un 
árbol allí mismo… o muchos! 
Si pudiera ser en el mar … ya 
sabéis lo que me gustaría. ¡Mi 
mayor gozo es estar 
sumergida en el mar ¡Pero no 
quiero causar problemas por 
ello, así que donde mi 
comunidad y mi familia 
decidáis pero allí donde 
muera. No quiero traslados ni 
gastos excesivos. Todo bien 
sencillo y familiar.  

Perdonarme lo que os hice sufrir. 

Os quise, os quiero. 

Cada uno recibid mi beso más fuerte, mi abrazo infinito. 

Y si tuviera algo…cosa que dudo, mis hermanas de la Congregación decidirán por mí.  

Con mucho amor 

Isa rjm.  

 

…y la música de mi funeral… 

Me gustaría mucho I am Always with you, I look to you, el Tribute de Yanni, Cerf Volant, 
Climb every mountain, Smile o cualquiera que Javi decida, porque él sabe lo que le gustaría 
compartir con vosotros…Tambien que Leide decida alguna en Kreyol, por favor. 

Pero sobre todo, no lloréis, me voy donde nos vamos todos… solo me adelanto, ok? 

Port au Prince 26 marzo 2016     

El testament de la germana Isabel Solà, religiosa de Jesús-Maria 
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El 20 de junio de 2016, el Papa Francisco en el Consistorio 
Ordinario Público ha decretato que Sor Isabel de la Trinidad - 
Isabel Catez - monja profesa solemne de la Orden de 
Carmelitas Descalzas sea inscrita en el Registro de los Santos 
el 16 de octubre de 2016... 
 
Primeras etapas 
El proceso diocesano se abrió en 1931 con un primer estudio 
realizado especialmente para la beatificación de Sor Isabel. El 
proceso se reanudará después de la guerra y será Juan XXIII 
quien firmará el Decreto de Introducción de la Causa el 25 de 
octubre de 1961. El proceso apostólico (= romano) se abrió el 
12 de julio de 1982 con el reconocimiento de las "virtudes 
heroicas" de la Sierva de Dios, dándole el título de Venerable. 
 
Beatificación 
Un primer "milagro" obtenido por intercesión de Sor Isabel se verificó el 17 de febrero de 
1984. Fue la curación milagrosa de Fray Jean Chanut, un monje de la abadía cisterciense, 
por entonces maestro de novicios. Tenía 31 años de edad en 1938 y sufría de tuberculosis 
renal. A pesar de la extracción de un riñón, la enfermedad se extendió por todo el tracto 
urogenital. Fray Jean sufría mucho, estaba incapacitado para continuar con sus oficios 
dentro de la comunidad y todo parecía indicar que el único desenlace sería la muerte. Sin 
embargo, en enero de 1943, siguiendo el consejo de un padre predicador, la comunidad 
cisterciense comenzó una novena de oración, confiando en la intercesión de Sor Isabel. 
Concluida la novena el Fray Chanut recuperó las fuerzas y pudo reanudar rápidamente la 
plena observancia de la Regla, las vigilias y los ayunos severos propios del estilo de vida 
cisterciense. Las pruebas de laboratorio que se le realizaron, demostraron la milagrosa 
desaparición de la enfermedad. Fray Chanut más tarde fue abad del monasterio y murió 
en África en 1980. Este milagro permitió la beatificación de Sor Isabel el 25 de noviembre 
de 1984. 

Hacia la canonización 
Se necesitaba un segundo "milagro" para allanar el camino hacia la canonización. Una 
joven belga, Marie-Paul Stevens, profesora de religión en Malmedy de 39 años de edad en 
1997, gradualmente descubre que padece una enfermedad rara -el síndrome de Sjögren- 
con fuertes dolores y múltiples consecuencias que la incapacitaban para las labores 
cotidianas. Por este motivo, abandona su trabajo en 1998 ya que a pesar de los múltiples 
tratamientos, la enfermedad empeoraba. Marie-Paul con algunos amigos del Carmelo 
rezan por su recuperación. Ya sin ninguna posibilidad de recuperación y antes de morir, 
decide ir a Flavignerot a darle las gracias a Sor Isabel y a orar por un adolescente que le 
había ayudado mucho durante la enfermedad. Al llegar con sus amigos al estacionamiento 
del Carmelo el 2 de abril de 2002, se sienta porque se siente agotada, y de repente al 
levantarse dice: "¡no tengo dolor!". Los síntomas desaparecieron y unos meses más tarde 
regresa en peregrinación para presentar su acción de gracias... Se necesitará tiempo y 
muchos exámenes médicos entre 2012 y 2016 para el reconocimiento oficial de la curación 
con el Decreto del 3 de marzo de 2016.   

El 20 de junio de 2016, el Papa Francisco en Consistorio Ordinario ha decretato que 
Sor Isabel de la Trinidad - Isabel Catez - monja profesa de la Orden de Carmelitas 
Descalzas sea inscrita en el Registro de los santos el 16 de octubre de 2016. 

16 octubre 2016: canonització de sor Isabel de la Trinitat 
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10 Octubre 2016- Quizá lo hayan leído en uno de los artículos que describen las etapas de 
la Congregación General: un elemento específico del “modo de proceder” de los jesuitas 
para la elección de su superior general es aquello que se suele llamar la murmuratio. 

San Ignacio insistió fuertemente en las Constituciones que la elección del General se 
hiciera en un clima de oración y discernimiento, un clima que deje el primer puesto al 
Espíritu Santo. En este contexto, no hay sitio para los partidos, las campañas, ni los 
candidatos. De hecho, cualquier jesuita del mundo puede ser elegido General -si bien, 
habitualmente suele elegirse un hombre de experiencia que haya sido elegido por su 
provincia jesuítica y que por tanto es miembro de la Congregación-. 

Si bien es cierto que San Ignacio privilegió los medios espirituales para la elección, no por 
ello olvidó la importancia de la inteligencia humana. Los electores deben poder informarse 
sobre las personas que estimen adecuadas para asumir el gobierno universal de la 
Compañía de Jesús. Ignacio propuso un método único, un período de algunos días durante 
los cuales los electores charlan entre ellos acerca de las personas que consideran que 
podrían llegar a ser superior general. No se puede hablar más que con una persona a la 
vez; no se pueden formar grupos de discusión en esta etapa. En estos momentos de 
intercambio de información, cada uno a su ritmo, frecuenta la capilla para rezar lo que va 
reteniendo de sus conversaciones. 

El periodo de murmuración se alargará por cuatro días, por lo que en esta 
congregación la elección del nuevo general se prevé para el viernes 14 de Octubre. 

La murmuratio es esencialmente vivida de forma confidencial dentro de la Curia y durante 
este periodo no se puede preguntar a los electores sobre aquello que están viviendo o 
intercambiando y que, guiados por el Espíritu, acabará llevándolos a votar a tal o cual 
jesuita. Con todo, nos hemos atrevido, a pedir al P. Charles Chilinda, de la provincia 
jesuítica de Zambia-Malawi, que nos hable de lo que recuerda de la murmuratio de 2008. 
En efecto, el P. Chilinda –actualmente miembro del equipo de vídeo de la CG 36- fue 

36 Congregació general: Comença l’etapa de Murmuratio 

http://gc36.org/wp-content/uploads/2016/10/murmuratio-1.jpg
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delegado de su Provincia en la última Congregación, aquella que eligió al P. Adolfo Nicolás. 
Esto fue lo que nos confió: 

“Entre los jesuitas presentes, yo no conocía más que a algunos miembros procedentes de 
África y de los Estados Unidos. Comencé a encontrarme con unos y otros delegados y en 
seguida sentí una gran apertura y disponibilidad. Oí hablar de jesuitas a los que no conocía 
pero en poco tiempo, me había podido hacer una imagen bastante clara de esos hombres. 
Como profesional del mundo audiovisual, diría que partí de una imagen desenfocada que 
poco a poco se volvió nítida. Charlé con algo más de una veintena de compañeros y pasé 
mucho tiempo en el silencio de la oración. En ningún momento sentí que me presionaran 
hacia tal o cual candidato; había un fuerte clima de libertad”. 

 

Comidas especiales para tiempo especial 

10 Octubre 2016 -En otro artículo ya 
hemos explicado ya esta etapa 
conocida como murmuratio, tan 
propia de una Congregación 
General de los Jesuitas convocada 
para elegir a un superior general. 
Queremos destacar aquí un aspecto 
más trivial, relacionado con la 
logística, que resulta necesario por 
el contexto particular de esa etapa. 

Los delegados de CG están 
alojados, como recordarán, en las diversas casas de la Compañía de Jesús en Roma. Es 
en esas casas donde pasan la noche, por supuesto, pero es también el lugar donde comen. 
De hecho, no sería posible para la cocina de la curia alimentar a unas 200 personas más 
de las habituales. Lo cierto es que el trabajo de la Congregación realiza una pausa desde 
las 12h hasta las 15h, aproximadamente. Tras ella, se empieza una nueva sesión, que 
termina a las 18:30 horas con una Eucaristía en los diferentes grupos lingüísticos. Todo el 
mundo a continuación, vuelve a su residencia para la cena … y para supervisar también 
las sesiones del día o para leer los documentos que se tratarán al día siguiente. 

Durante la murmuratio, hace falta asegurar que los electores pasen juntos el máximo 
tiempo posible. Cuando no 
se están informando unos a 
otros sobre los puntos 
fuertes y débiles de los que 
se podrían proponer como 
futuro General, los electores 
van a la capilla y piden luz al 
Espíritu Santo ante el 
Santísimo Sacramento. En 
lugar de una comida caliente 
según la tradición italiana, se 
les suele ofrecer a los 
miembros de la 
Congregación un “tupper” 
con el almuerzo. Se trata de una comida ligera que les permite un breve descanso, evitando 
tomar mucho tiempo de su tarea prioritaria. Este cambio en la organización de las jornadas 
es un desafío tanto para la cocina como para el equipo de logística. 

http://www.gc36.org/es/comienza-la-etapa-de-murmuratio/
http://gc36.org/wp-content/uploads/2016/10/murmuratio_2.jpg
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Nos reunimos con el Padre Agnelo Mascarenhas, que perteneció por varios años a la 
Provincia de Goa y que ahora es miembro de la Curia Jesuita en Roma. Él es sub-secretario 
de la Compañía de Jesús y como tal, ha estado muy involucrado en la preparación de la 
Congregación General. Queríamos saber sobre uno de los aspectos que ha causado cierta 
sorpresa sobre esta Congregación General: el uso de tabletas en las sesiones de los 
congregados. 

Padre Agnelo, ¿de dónde surgió la idea de usar tabletas en esta Congregación? Esta 
idea vino del mismo Padre General, Adolfo Nicolás. Él estaba muy interesado en continuar 
con la política de responsabilidad medio ambiental que la Compañía de Jesús había 
asumido en los últimos años. Esto formaba parte de un deseo de vivir profundamente 
nuestra reconciliación con el planeta tierra. Ahora bien, ¿era posible organizar una 
Congregación General que pudiera reducir radicalmente el uso del papel? Estudiamos 
diversas alternativas y finalmente, nos quedaba claro que la mejor estrategia para ello 
debía ser el uso de equipos electrónicos. Así, ya desde el inicio de las labores de 
reconstrucción del aula de la Congregación, entendimos que debíamos incluir un equipo 
moderno para una mejor recepción del audio y de las traducciones. Estos desafíos solo 
podían ser solucionados con el uso de una tableta que tuviera las aplicaciones necesarias. 

¿Qué ventajas tuvieron en mente cuando decidieron el uso de las tabletas? La 
primera ventaja, evidentemente, era reducir el uso del papel. ¡Esto está funcionando muy 
bien! Preguntamos a los congregados para saber quiénes deseaban tener una copia en 
papel del informe “De Statu”. Este documento versa sobre la situación actual de la 
Compañía y contiene más de veinte páginas. Solo 38 de los 220 congregados pidieron la 
copia en papel. 

Por otro lado, quisimos ser eficientes al momento de tomar la asistencia de los electores. 
Podemos decir que esto se viene dando de una manera bastante rápida, ya que los 
electores solo tienen que presionar un botón en sus tabletas al momento de su llegada. Y 
aún más, los votos electrónicos, que se hacen desde las mismas tabletas, permiten ver los 
resultados de manera inmediata en la pantalla. Esto brinda un experiencia agradable y 

36 Congregació general: ¿”Una Congregación “paperless”? 

http://gc36.org/wp-content/uploads/2016/10/tabletta.jpg
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entretenida en el aula. Por último, con el uso de las tabletas no necesitamos muchos 
cables, ni micrófonos sobre los escritorios o cables para el equipo de traducción. 

¿Cuáles son los desafíos que han debido sortear? En un inicio, queríamos usar el 
micrófono de cada tableta como micrófono para la intervención pública. Esto no funcionó 
porque había un segundo de retraso entre la voz de la persona que hablaba y la re-
transmisión de su voz en el sistema de audio. Se creaba un eco que distraía mucho. 
Convenimos en usar micrófonos inalámbricos que se pudieran pasar entre los 
congregados, al momento de sus intervenciones. En otro aspecto, contamos con dos redes 
de Wifi en el aula, una 
para el trabajo regular 
(que incluye la elección) y 
otra, para la traducción 
simultánea. Esto significa 
que cuando sea el 
momento de la elección, 
por ejemplo, se deberá 
apagar la red Wifi que se 
usaba para la traducción. 

Otro desafío importante 
fue que algunos 
congregados usaban por 
primera vez una tableta. 
La adaptación al uso de 
este aparato electrónico 
se ha venido dando durante estos primeros días. Ciertamente, ha habido algunos 
problemas técnicos con el uso de las tabletas y con el nuevo sistema inalámbrico; sin 
embargo, después de dos días, podemos decir que casi todos estos problemas se han 
solucionado. 

¿Qué nos puede decir sobre los “temas de seguridad”? ¿Estas redes de Wifi son 
seguras a posibles intentos de intrusión externa? La red Wifi usada para la traducción 
es totalmente segura ya que cuenta con un sistema de codificación. La voz de los 
traductores no puede ser captada por otros aparatos electrónicos, sino solo por las tabletas 
dentro del aula, las cuales han sido específicamente configuradas. En ese sentido, este 
sistema es más seguro que el sistema FM que usábamos antes. Además, toda la 
información va a través de nuestros servidores. Google, que creó las aplicaciones 
específicas que necesitábamos, estuvo de acuerdo en que el sistema que debíamos usar 
no tenía que estar conectado a ningún otro sistema o servidor. Las tabletas que usan los 
congregados no tienen acceso a internet. 

¿Y qué podemos decir sobre los costes? ¿ha sido una solución cara? Teniendo en 
cuenta que las tabletas se utilizan para traducciones, trabajo con los documentos y la 
intranet, y como herramientas de seguridad, al final nos dimos cuenta que no era sólo la 
mejor solución sino que también, en cuanto a coste global, sale más barato que usar papel 
y la tecnología más tradicional. 

¿Hasta ahora están satisfechos con la decisión del uso de tabletas? Sí, lo estamos. 
Hubo muy pocas tabletas que tuvieron algún problema de configuración, por otro lado, los 
congregados se están adaptando muy bien a este sistema. Ciertamente, se respira cierta 
emoción en el ambiente con el uso.  

 

Vegeu: http://gc36.org/es/una-congregacion-sin-papel/ 

http://gc36.org/es/una-congregacion-sin-papel/
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El Dr. Jordi Gayà imparteix la lliçó inaugural del curs 2016-2017: De la comprensió a la 
contemplació. La teologia del beat Ramon Llull 
 

Dr. Armand Puig: "L'Ateneu Sant Pacià és una realitat acadèmica esplèndida de 
l'Església catalana que compta amb 3.000 alumnes" 

 
El Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i arquebisbe de Barcelona, 

Mons. Joan Josep Omella, inaugura el curs d’aquesta institució universitària, que 
integra les facultats de Teologia, de Filosofia i l’Antoni Gaudí, 

i els instituts de Litúrgia, de Fonamental i de Ciències Religioses 

Barcelona, 6 d’octubre de 2016. El Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i 
arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, ha inaugurat aquest migdia el curs 
2016-2017 d’aquesta institució universitària, que integra les facultats de Teologia, de 
Filosofia i l’Antoni Gaudí, i els instituts de Litúrgia, Teologia Fonamental i Ciències 

Inauguració del curs 2016-2017 a l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
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Religioses. L’acte, que s’ha celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, 
ha comptat amb la presència dels bisbes de les diòcesis catalanes. 
 
El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), Dr. Armand Puig, ha fet un balanç del 
que ha estat aquest primer any de la nova institució -creada pel cardenal Giuseppe 
Versaldi, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, en l'acte d'inauguració de 
curs 2015-2016-, que aixopluga tres facultats ja existents i que té el repte de donar cohesió 
i un projecte comú a totes elles. "L'Ateneu Sant Pacià -ha dit el Dr. Armand Puig- és una 
realitat acadèmica esplèndida de l'Església catalana, que és integrada per dotze centres 
universitaris -tres facultats, vuit instituts i un centre teològic- i 3.000 alumnes, una xifra 
notable, significativa i rellevant, en la mesura que tots ells són alumnes de ciències 
eclesiàstiques -teologia, filosofia, humanística cristiana i ciències religioses-. Unint forces -
ha afegit, hem eixamplat la nostra 
base acadèmica; ara cal esforçar-se 
perquè aquesta base creixi, tant a 
Barcelona com a les altres seus 
diocesanes de Catalunya i Mallorca, 
on hi ha centres dependents de la 
Facultat de Teologia i pertanyents, 
per tant, a l'Ateneu". 
 
El Dr. Armand Puig ha anunciat que 
l'AUSP en el seu conjunt, amb les 
seves tres facultats, dedicarà els 
pròxims anys acadèmics al tema de 
la "Reforma de l'Església" -el primer 
d'aquests anys posseeix una clara 
connotació ecumènica, ja que 
coincideix amb els 500 anys de l'inici 
de la Reforma protestant (1517). 
Aquest curs hi haurà igualment un 
Simposi sobre "La formació del 
cànon jueu i cristià", en col·laboració 
amb les universitats alemanyes 
Humboldt de Berlín i de Ratisbona. L'any acadèmic 2016-2017, l'Ateneu també crea el 
Diploma de Música Sacra, que compta amb el patrocini de la Conferència Episcopal 
Tarraconense i de l'Abadia de Montserrat, i que és destinat a formar persones capacitades 
en litúrgia, cant gregorià, orgue i direcció coral, amb la finalitat d’enfortir el nivell musical de 
les celebracions litúrgiques de les diòcesis catalanes. 
 
"La participació d'especialistes no directament vinculats amb les nostres Facultats és un fet 
que serà cada vegada més habitual -ha declarat el Dr. Puig-. L'estructura acadèmica i 
institucional de l'Ateneu es veu afavorida per una lectura no reglamentista ni burocràtica de 
l'Espai Europeu d'Educació Superior o Pla Bolonya. Des del primer moment la Santa Seu 
ha promogut una aplicació de Bolonya que té poca cosa a veure amb les aplicacions que 
es fan habitualment d'aquest Pla. I això ens permet compaginar el rigor acadèmic en 
docència, recerca i publicacions, amb la flexibilitat necessària en el cos professoral". "La 
flexibilitat  estructural permet que molts especialistes de prestigi acceptin col·laborar amb 
l'Ateneu -en concret amb la Facultat Antoni Gaudí- i que el Màster o Llicència d'aquesta 
Facultat, en col·laboració amb la Facultat de Filosofia, sobre "Patrimoni històric i cultural de 
l'Església" hagi assolit uns estàndards excel·lents, gràcies a una participació docent 
externa altament especialitzada", ha afegit. "Molts especialistes -un 80% de docents 
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d'aquest Màster són professors convidats- s'han mostrat del tot receptius a col·laborar en 
una institució de l'Església catòlica com és l'Ateneu. Aquesta és una dada important, perquè 
constitueix un exemple concret del diàleg entre l'Església i el món de la cultura i de la 
Universitat", ha destacat el Dr. Armand Puig, que ha subratllat que l'AUSP manté "una 
relació privilegiada amb la Universitat Ramon Llull i amb la Universitat de Barcelona". Ha 
recordat que el proppassat 15 de setembre l'Ateneu i la UB van signar un conveni de 
col·laboració, que inclou "el reconeixement de l'Ateneu com a Centre de recerca amb 
possibilitat de gestionar tesis doctorals, que seran reconegudes per la UB". "Es tracta, 
també aquí, que alumnes de procedència no eclesiàstica puguin accedir al grau de Doctor, 
i que aquest itinerari acadèmic, guiat per l'Ateneu, tingui validesa civil, la que li confereix 
precisament la prestigiosa i històrica UB, que va tenir des del 1450 fins al 1717 la Facultat 
de Teologia com la primera de les seves facultats", ha recordat el rector de l'AUSP. 

El Dr. Armand Puig ha esmentat també que el Llic. Ramon Batlle ha substituït el Dr. Antoni 
Matabosch com a director de l'Institut Superior de Ciències Religioses (ISCREB), i que el 
Dr. Gabriel Seguí és el nou director de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB), ja 
que el Dr. Jaume González Padrós al final del sexenni. Igualment, ha agraït el treball de la 
Dra. M. Claustre Solé, professora de Sagrada Escriptura a la Facultat de Teologia, que 
deixa la docència després de vint anys, motiu pel qual ha rebut la medalla de la Facultat de 
Teologia. 
 
"L’Ateneu Universitari Sant Pacià és una eina al servei de l’Església que viu i peregrina en 
les nostres deu diòcesis. Si volem fer-ne una institució forta i arrelada en la realitat eclesial, 
és perquè estem convençuts que l’Església, en aquesta societat canviant i plena de reptes 
i vitalitat, no pot quedar replegada sobre ella mateixa. El papa Francesc parla d’un 
cristianisme de poble, ampli, obert, generós, inclusiu, misericordiós, profundament 
evangèlic. Doncs bé, cal treballar perquè hi hagi una traducció cultural i universitària 
d’aquesta idea de fons, que el mateix Papa va expressar a Roma el novembre del 2015 en 
el Congrés Educar avui i demà, promogut per la Congregació per a l’Educació Catòlica. El 
Papa es va referir a la necessitat d’obrir espais educatius no elitistes, austers, marcats per 
l’humanisme cristià, en els quals el creixement personal fos harmònic i quedés impregnat 
de la saba de l’Evangeli. La fidelitat a aquest pensament ens mou a construir un Ateneu 
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que es faci present, amb la seva fesomia pròpia, en el mapa universitari català, com a 
institució docent i solvent de l’Església, dotada amb els mitjans imprescindibles per a dur a 
terme la seva tasca, però que alhora actuï en funció de les necessitats pastorals de les 
nostres deu diòcesis i encapçali projectes i iniciatives de caire evangelitzador", ha conclòs 
el rector de l'AUSP. 
 
Cal subratllar que aquest curs comença les seves activitats la Càtedra de Teologia Pastoral 
Arquebisbe Josep Pont i Gol, que els bisbes catalans han volgut crear per tal de construir 
un espai de reflexió pastoral fonamentat en el discurs teològic per als temps actuals. La 
Càtedra dóna continuïtat al Centre d’Estudis Pastorals, una institució que va contribuir 
decisivament a l’”aggiornamento” dels preveres catalans en els anys posteriors al Concili 
Vaticà II. 
 
Finalment, cal recordar també que la Federació d'Universitats Catòliques d'Europa (FUCE) 
ha admès com a membre d'aquesta organització l'AUSP. I que la candidatura de l'Ateneu 
a la Federació Internacional d'Universitats Catòliques (FIUC), amb seu a París, ha estat ja 
presentada. Es tracta d’una homologació internacional que posa l'Ateneu en contacte i 
relació amb els centres universitaris catòlics de tota l’Església, i que alhora fa estar atents 
als membres de l'AUSP al dinamisme que mou el món catòlic en relació a la Universitat. 
 
Xifres de l'alumnat de l'Ateneu U. Sant Pacià 

 
El secretari general de l'AUSP, 
professor Sergi Gordo, ha apuntat 
les dades de l'alumnat de cadascuna 
de les Facultats Eclesiàstiques que 
constitueixen l’Ateneu, que són 
3.000, dels quals 500 són alumnes 
inscrits puntualment en algun dels 
cursos, simposis o conferències 
impartits en les diverses institucions 
acadèmiques que formen l’Ateneu. 
 

Lliçó del Dr. Jordi Gayà: De la 
comprensió a la contemplació. La 
teologia del beat Ramon Llull 
 

La lliçó inaugural del curs 2016-2017 
ha anat a càrrec del Dr. Jordi Gayà, 
professor de la Facultat de Teologia 
de Catalunya i del CETEM-ISUCIR 
(Mallorca) i porta per títol: De la 
comprensió a la contemplació. La 
teologia del beat Ramon Llull. El Dr. 
Gayà ha començat amb una 
referència a la biografia de Ramon 
Llull, que a la darrera dècada de la 
seva vida, l'any 1311, va narrar els 
fets de la seva vida a uns amics 
cartoixans de París. "La Vida de 

mestre Ramon, coneguda també com Vida coetània, va recollir la narració i la va farcir de 
claus interpretatives, que apuntaven quasi a la santedat martirial, i va establir un model 
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sobre el qual s'han construït les posteriors biografies del mestre Ramon", ha dit. El Dr. Jordi 
Gayà ha fet referència al Llibre de contemplació, "que ens exposa com itinerari personal de 
Ramon Llull i a la vegada és proposat com a model per a tot creient". “La fe, que hom 
confessa de paraula en dir els articles de la fe, ha de ser compresa mitjançant la percepció 
dels signes que Déu mateix ofereix a través de la seva obra". 
 
Tot seguit ha parlat de la comprensió de la fe, que Llull lliga a l'Art, "la ciència general que 
garanteix el coneixement de totes les coses; també d'allò que la teologia vol comprendre i 
explicar". "Per què la teologia necessita l'Art?", s'ha preguntat el Dr. Gayà, i ha proposat 
una possible resposta: "Perquè la teologia ha d'explicar les veritats de la fe catòlica amb 
raons necessàries". "Ramon Llull defensa sempre la possibilitat de que les veritats de la fe 
es poden raonar i demostrar", ha afegit. 
 
Finalment, el Dr. Jordi Gayà ha explicar què és la contemplació per a Llull: "Considera que 
la contemplació inclou totes les etapes de la comprensió de la fe i de la reflexió teològica, 
per tal d'assolir aquell estat de fruïció que és el compliment del precepte d'estimar Déu. Per 
tant, la contemplació és gràcia de Déu, però també exercici de les potències de l'ànima 
amb la seva autonomia estructural". 

I ha acabat la seva ponència fent una síntesi de la seva lliçó: "La contemplació és primer 
de tot, una gràcia donada per la misericòrdia i la condescendència de Déu, que desitja 
manifestar el més plenament possible les seves dignitats. Aquesta manifestació ho és, 
primer de tot, de l’acte intrínsec de Déu; és a dir, aquell que explica la Trinitat personal en 
Déu i les altres veritats de Déu (articles de la fe) a partir de la consideració correlativa de 
les dignitats. En segon lloc, aquesta manifestació es desplega en l’acte extrínsec; és a dir, 
tota la creació. D’aquesta manera, l’home pot conèixer i estimar Déu, primer, a través de la 
creació i, segon, amb la contemplació que culmina en el rapte, sense que hi hagi una 
ruptura entre el primer mode i el segon. Allò que lliga els dos moments és que el subjecte 
és sempre l’home en la seva capacitat d’entendre i estimar (expressada amb el terme 
correlatiu –tivitas) i l’objecte és Déu (expressat amb el terme correlatiu –bilitas). En 
l’acompliment de l’acte, l’objecte esdevé conegut i estimat (expressat amb el terme 
correlatiu amatus)". 
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Paraules del Gran Canceller de l'Ateneu, Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de 
Barcelona 
 
Les paraules de cloenda de l'acte les ha pronunciat Mons. Joan Josep Omella, Gran 
Canceller de l'Ateneu i arquebisbe de Barcelona. Mons. Omella ha dit que "el marc de la 
dimensió acadèmica de l'Ateneu és la fe i la comunió de l'Església, la voluntat de promoure 
una gran reflexió sobre la fe cristiana des de les diverses especificitats de cada Facultat: 
des de la teologia, des de la filosofia i des de la humanística cristiana. L'Ateneu ha de ser 
una caixa de ressonància de la vida de l'Església en la seva vessant de reflexió teològica 
aplicada a la pràctica de la pastoral". En aquest sentit, el Gran Canceller de l'Ateneu ha fet 
referència a la creació de la Càtedra Arquebisbe Josep Pont i Gol, "que va ser pioner en 
l'aplicació del Concili Vaticà II i en la creació d'una xarxa d'acció pastoral conjunta de les 
nostres deu diòcesis". "Tenim posades grans esperances en aquesta Càtedra -ha afirmat 
Mons. Omella-, en la qual es reprèn l'esperit que va moure la gran tasca realitzada pel 
Centre d'Estudis Pastorals durant tants anys; ara, la Càtedra ha de permetre que es vagi 
construint una manera de repensar la pastoral adequada als grans reptes d'avui, en un 
temps dominat per la globalització i carregat d'esperances". 
 

L'arquebisbe de Barcelona ha acabat la seva intervenció tot referint-se al document del 
Papa Francesc Evangelii Gaudium, en el qual "orienta de manera creativa i encertada el 
camí de l'Església per a aquests pròxims anys; fins i tot, esmenta el paper que ha de jugar 
la reflexió teològica dins un projecte de renovació i de reforma de l'Església. "Precisament 
-ha matisat-, els tres propers simposis de l'Ateneu estan dedicats a aquest tema. Una 
Església en sortida, que vulgui abandonar el comfort de quedar-se dins de casa i surti a 
trobar els homes i les dones d'avui per portar-los l'Evangeli, necessita ser autèntica i viure 
de l'esperança". "Els estudis que s'imparteixen en el nostre Ateneu han d'ajudar a trobar 
aquest camí de proximitat a la humanitat del nostre temps. Aquest Ateneu ha d'ajudar a 
que l'Església sigui mestra en la fe, però tan sols ho serà si és per damunt de tot mare de 
misericòrdia, que acull tots els seus fills, sobretot els pobres, i es deixa guiar per la Paraula 
de la vida", ha dit Mons. Omella. 
 
 



  
 
 

    16 | 38 

 

 

L'arquebisbe Omella presideix l'Eucaristia que commemora les noces d'argent de la institució, a l'església de 
Santa Maria del Mar 
 
Amb motiu de les noces d'argent que celebra enguany la Universitat Ramon 
Llull (URL), l'església de Santa Maria del Mar va acollir el passat dijous 6 d'octubre una 
Eucaristia d'acció de gràcies. La iniciativa educadora i social de la URL va nèixer l'any 1991, 
i des de sempre ha tingut molt clara la seva identitat cristiana en el seu ideari.  
 

La missa va estar presidida per 
l'arquebisbe de Barcelona, Mons. 
Joan Josep Omella, acompanyat 
amb altres bisbes vinculats a les 
comissions d'universitats de la 
Conferència Episcopal Espanyola i 
la Tarraconense: l'arquebisbe del 
Bisbat d'Urgell,Mons. Joan-Enric 
Vives i Sicilia, el bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, Mons. Agustí 
Cortés i el bisbe emerit de 
Solsona, Mons. Jaume Trassera.  

Durant el moment de l'homilia, 
l'arquebisbe Omella va animar a 

tots, professors i alumnes, a viure una ètica professional coherent amb l'ethos de l'Evangeli. 
Va citar la carta de Pere que anima a reconéixer l'amor a Déu sense témer i va afegir que 
"qualsevol debilitat, qualsevol incoherència, qualsevol por ens fan més insegurs i 

Missa d'acció de gràcies pels 25 anys de la Universitat Ramon Llull 

http://www.url.edu/25anys/
http://www.url.edu/25anys/
http://www.arquebisbatbarcelona.cat/node/6487
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vulnerables davant les altres opcions aparantment més sòlides. No podem deixar-nos 
arrossegar pel pensament líquid tan en voga del nostre món". 

Al acabar la missa, es va celebrar l'acte civil a la Casa de la Llotja de Mar de 
Barcelona on també l'arquebisbe Omella va pronunciar un parlament davant les autoritats 
que hi eren presents. Entre les autoritats civils hi havia el conseller d'Interior, el Sr. Jordi 
Jané, l'alcalde de Puigcerdà, Sr. Albert Piñeira, i el consol general de Suïssa, Sr. Bruno 
Ryff. Entre les personalitats acadèmiques hi havia el rector de la URL, Sr. Josep Maria 
Garrell, el rector de la Universidad Pontíficia de Comillas, Sr. Julio Luís Martínez i el rector 
de la Universitat Abat Oliba CEU, Sr. Carlos Pérez del Valle. 

Durant el parlament, Omella va animar a tots els presents "a sortir amb els alumnes a les 
perifèries de la marginació, la pobresa la soledat, la malaltia, les drogues, la prostitució... i 
trobar allí tantes i tantes persones que pateixen, que viuen la creu, que són la carn viva de 
Jesucrist. Acompanyats de les institucions de l'Església que viuen i treballen en mig 
d'aquest dolor que sovint no volem veure. Deixem que aquestes experiències toquin el 
notre cos. Alliberem-nos de caure en el mal de la indiferència que vol estrendre's per 
la nostra societat". 

L'aniversari de la Universitat Ramon Llull coincideix amb el VII centenari de la mort del seu 
patró, el beat Ramon Llull, una de les personalitats més complexes i fascinants de l'Edat 
Mitjana. 

 

Vegeu: http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9199 

http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9199
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La FJM inaugura un nou curs per primer cop amb l'arquebisbe de Barcelona que els 

anima a continuar amb el diàleg entre la cultura i la fe 

La Fundació Joan Maragall ha iniciat un nou curs, enguany, amb presència de l'arquebisbe 
Joan Josep Omella, que per primer cop assistit a l'acte inaugural. També s'estrenaven 
membres en el patronat, en el qual s'ha incorat Núria Iceta, Margarita Mauri i Jaume 
Angelats. La lliçó inaugural va anar a càrreg del Dr. Francesc Torralba que duia per 
títolHumanisme, transhumanisme i posthumanisme. Assaig de discerniment. També es va 
fer públic el guardonat pel XXVé premi Joan Maragall, Jordi Pigem, i el destinatari de l'ajut 
de la fundació per a David Colomer.  
 
ADN FJM 
 
El president de la Fundació Joan Maragall (FJM) Josep Maria Carbonell va obrir l'acte 
recordant l'ADN de la fundació, que se centra en "continuar promovent el debat intel·lectual 
des de les nostres conviccions cristianes, amb els grans corrents ideològics, filosòfics i 
científics que ens envolten". Un debat avui dia ubicat avui dia en un món "fragmentat", 
segons Carbonell, on la diòcesi de Barcelona hi juga un paper capdavanter amb les 
problemàtiques pròpies de les grans ciutats. Tal com va dir,"l'acció evangelitzadora de 
l'Església passa per l'àmbit de la cultura i en les grans ciutats aquesta és una 
evidència i una particularitat evidentment importants". La solució, segons el president 
de la fundació camina en la direcció del Papa Francesc, "per acollir, escoltar, comprendre 
i oferir un relat de sentit a tantes persones que es troben orfes de sentit i esperança. 
 
Desmuntant el transhumanisme 
 
En aquesta línia i reflexionant en el futur, es va emmarcar la lliçó del Dr. Francesc Torralba, 

Omella demana a la Fundació Joan Maragall que "armen lío" 
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amb el nom d'Humanisme, Tranhumanisme i posthumanisme. Assaig de discerniment, per 
reflexionar en el futur de la condició de l'ésser humà. Va al·legar contra l'humanisme, 
argumentant com cap ésser viu es pot entendre com un "paquet de gens" i 
assegurant que hi ha més maneres d'entendre la felicitat més enllà de la tecnologia. 
Va assegurar com aquesta no pot vencer tot, començant per la finitud de les persones. 
 
Segons va expressar Torralba, "enfront de la finitud, hi ha la posició estoica que 
postula transitar de l'amarga ressignació a la serena acceptació; però també hi ha 
una altra posició; l'esperança cristiana, la confiança que no estem sols, l'esperança que 
l'infinit sostingui el que és finit i l'alliberi de la limitació". 
 
Creem "lio" 
 
L'arquebisbe Mons. Joan Josep Omella va clausurar l'acte agraint la tasca que fa la 
Fundació i "content d'aquest diàleg entre la fe i la cultura a la societat". "Necessitem 
aquests espais de reflexió tant important, continueu fent aquest treball d'obrir els 
camins perquè tot prenguem consciència de la dimensió transcendent de la vida", va 
dir. Va descriure'ls la gran responsabilitat que els recau a la Fundació que té 
l'objectiu d'ajudar els joves a obrir les finestres del cor als valors transcendents del 
cristianisme. En segon lloc, a mirar més enllà del que veuen els vostres petits i grans 
ulls, i finalment, descobrir que la vida no acaba en aquesta terra. 
 

Seguint les bases del que ja 
havia anunciat Torralba en la 
seva exposició, que 
contemplava la superació 
d'allò finit, no per la 
tecnologia, sinó per la fe, 
Omella va exposar la 
necessitat "d'homes i 
dones que amb els peus 
ben ferms sobre la terra, 
amb una mirada que vagi 
més enllà i anunciïn que 
per sobre les misèries 
d'aquest món hi ha una 
terra nova on poder viure 

feliços". Una terra on hi entrarem "si sabem viure amb esperança", va dir Omella. 
 
Per acabar va demanar al president Josep Maria Carbonell, que creïn "lio", tal com el Sant 
Pare diu. 
 
Premi i ajut de la Fundació 
L'ajut de la Fundació va anar destinat per al projecte de La Llibertat Religiosa com a bé 
jurídic protegit, de David Colomer, un tema avui dia central per la situació global del món, 
que reflexiona en la persona des de la seva condició religiosa i legal. D'altra banda es va 
donar el XXVè Premi Joan Maragall a Jordi Pigem per l'obra Angels, Robots. La interioritat 
humana en la societat hipertecnològica a la llum de Guardini, Panikkar i 
l'Encíclica Laudato Si'. 

 

Vegeu: http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9177 
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La Llar Mercedària de Barcelona obre les seves portes als presos per adaptar-los  al 
dia a dia fora les cel·les 
 

Jesús no es va oblidar dels 
presos. Podent evitar-ho, el Fill 
de Déu va triar passar per totes 
les etapes del procés penal: la 
detenció, el judici, la condemna i 
la humiliació, fins a arribar a la 
mort en Creu. Per mitjà de la 
seva actuació, Déu va 
manifestar a l'Església la 
necessitat de redimir el captiu, 
de tornar-li al pres la seva 
llibertat; necessitat que, 
posteriorment, es convertiria en 
la sisena obra de misericòrdia 
corporal. Amb gairebé 800 anys 
de recorregut, concretament des 
de 1218, els mercedaris 

construeixen el seu dia a dia al voltant d'aquesta obra de misericòrdia, que ha esdevingut 
el carisma de l'Orde de la Mercè. 
Barcelona, són nou religiosos. Aquests pares mercedaris són presents en els centres 
penitenciaris de Joves de la Roca del Vallès, la Model, la secció de dones de Can Brians 
i Wad-Ras, on es dediquen a escoltar els presos i a acompanyar-los en el seu procés de 
reclusió. Però, a més, dirigeixen el Secretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP) i la Llar 
Mercedària, una casa amb deu places que acullen interns amb permís penitenciari i 
que actua de pont entre la presó i la llibertat. 
 
Passar de llarg o involucrar- se? 
 
"Durant aquest Any Jubilar, a les presons, es van realitzar grans canvis en la vida dels 
presos si els capellans realment responem al que el Senyor ens demana a cada un de 
nosaltres", anuncia el P. Josep Maria Carod, coordinador del SEPAP i responsable del 
centre penitenciari de Joves de la Roca del Vallès. A poc a poc, i gràcies a diferents 
dinàmiques, es va preparant als presos per oferir-los el rostre de la misericòrdia i perquè, 
de manera conscienciada, traspassin la seva Porta Santa, la porta de la seva cel·la, per 
obtenir la indulgència plenària. Les dinàmiques que es duen a terme són senzilles com, per 
exemple, llegir la paràbola del fill pròdig que "a la presó és la millor posada en escena de 
l'amor del Pare i, quan s'explica, ningú parpelleja", admet el P. Carod , que porta 18 
anys donant la seva vida pels presos. 
 
La misericòrdia envers els reclusos es tradueix, segons el P. Nacho Blasco, director de la 
Llar Mercedària, en la capacitat de baixar a la realitat de l'altre i descobrir la seva existència 
vital i, a partir d'aquí, caminar en aquest procés junts: "no sé si és patir amb o compadir", 
vacil·la el sacerdot, que també posa en dubte el compromís dels cristians respecte als 
captius: " Hi ha una gran estigmatització social amb els reclusos i, si els cristians no posen 
perdó on cal, quin serà el nostre compromís?". Aquesta mateixa actitud d'allunyament 
social per part dels catòlics la denúncia enèrgic el P. Carod: "Coneixem el capítol 25 de 
Mateu -el de les obres de misericòrdia- però quan vam arribar als presos pensem: 'Si hi 

Un pont entre la presó i la llibertat 
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són, per alguna cosa serà '. ¿Perdó? Jesús no fa distinció i, en canvi, la comunitat cristiana 
sí. Quan s'arriba als presoners no es pensa com l'Evangeli, es pensa com la societat". 
 
Pensar i actuar com l'Evangeli 
 
Els mateixos presidiaris han de bregar diàriament amb aquest prejudici que s'ha creat 
socialment. "La gent té un mal concepte de nosaltres: per haver estat a la presó, ja ets el 
que ets sense saber els motius. Ets pres, ets dolent", comenta Juliol, un reclús extremeny 
que des de fa un parell de mesos freqüenta la Llar Mercedària. 
Redimir el captiu, per tant, no és únicament alliberar el pres sinó que es desgrana en 
múltiples accions: pensar en els reclusos des de l'Evangeli i descobrint en aquest germà el 
rostre de Crist; no catalogar-o estigmatitzar-los com fa la societat; pregar per ells ("Quantes 
vegades es resa pels presos en les peticions?"); estar disposats a acollir els que vulguin 
treballar; i, finalment, ajudar econòmicament a la pastoral penitenciària, ja que "volem que 
la comunitat respongui i 
ens ajudi que puguem 
repartir evangelis a les 
presons, a subvencionar 
els desplaçaments dels 
voluntaris, a finançar 
cases d'acollides per a 
presos", admet el 
P. Carod. Totes aquestes 
accions misericordioses 
les posen en pràctica els 
voluntaris i els mateixos 
mercedaris però sembla 
que no tota la comunitat de 
creients les ha interioritzat: 
"Els catòlics i altres cures que no són mercedaris s'haurien d'aplicar més el conte i ser més 
humans", etziba José, 1 expresidiari andalús que va deixar la Llar Mercedària fa un any i 
s'ha topat amb situacions de prejudici. 
 
Jesús, present en la presó 
 
Perquè ser presoner no es tria: "Ningú es lleva al matí i diu: 'Vaig cometre un delicte'. És el 
final del camí d'una situació determinada. Si ho mires des d'aquí, amb respecte cap a les 
víctimes, t'adones que hi ha coses que han fallat prèviament i en què no vam estar presents 
com a societat", explica el P. Nacho Blasco, que a més és psicòleg. Amb tot i això, i a 
diferència del que s'arriba a pensar, la vida a la presó destrueix l'autoestima de la persona 
i arrasa amb els seus hàbits alimentaris i de convivència. Així ho expressen múltiples 
presos, que asseguren que un cop s'entra a la presó "se t'acaba la vida, la persona i la 
justícia". Una experiència que va més enllà del que es pugui arribar a explicar. 
En aquesta situació tan extrema, l'ésser humà tendeix o a allunyar-se o a acostar-se a Déu. 
"A la presó, la fe t'ajuda a tirar cap endavant i a estar en pau amb tu mateix", apunta Josep. 
Per a tots aquells reclusos que diuen sí a Jesús, els pares mercedaris preparen -dins dels 
centres penitenciaris en els quals estan presents- catequesi i eucaristies. I, per a tots els 
altres, organitzen activitats fixes al llarg de la setmana com un grup de teatre, arteràpia, 
tallers d'enregistraments de veu per a les famílies... A més de ser dinamitzadors, la missió 
principal dels mercedaris és saber escoltar i ser - segons la situació- pedagogs, psicòlegs, 
pares, avis o sergents: tot i així, en totes elles, estar amb els captius en tot moment. 
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La confiança de la llar i de la família mercedària 
 
Un cop els presos obtenen el segon o tercer grau o la llibertat condicional poden accedir, 
si hi ha places, a la Llar Mercedària per derivació de serveis socials. L'objectiu és possibilitar 
que reclusos que no tinguin recursos o contactes familiars a Barcelona puguin viure amb 
els mercedaris i compartir la seva vida. "No és un recurs assistencial, ja que compartim la 

nostra casa i la nostra vida: obrim el que som, el nostre treball, 
la nostra economia, la nostra taula, amb la confiança que se 
sentin a casa. És una llar de portes obertes, som una família 
nombrosa i la idea és acompanyar els processos de reinserció 
d'aquestes persones i, com a fills de Déu, que tinguin la 
possibilitat de recuperar la vida que van deixar aparcada 
abans d'entrar a la presó", explica el P. Nacho, director de la 
Llar Mercedària. Entre els pares mercedaris i els residents es 
crea un vincle de confidència i amistat molt forta: "Per part dels 
pares, mai m'he sentit jutjat. Et donen una confiança que no 
puc descriure-la i m'han aportat seguretat, molta seguretat", 
afegeix Josep, que va deixar la llar fa un any. 

 
Des de 1972, la casa dels pares mercedaris actua com a pont 
entre l'estada a la presó i la llibertat i independència de l'ex 
reclús. Allà, els captius poden participar de la vida familiar i, a 
través de Càritas, es crea una xarxa més extensa que, 
sobretot gràcies al servei d'orientació laboral, dóna sortida a 
situacions personals complicades. José va estar a la Llar 
Mercedària durant tres anys i va haver d'abandonar per deixar 
pas a altres companys. Tot i així, el troba molt a faltar: "Ets 

aquí com si estiguessis en una família i t'habitues a això i després costa tocar el dos. El 
que tingui l'oportunitat que no la desaprofiti perquè aquí t'ofereixen tot. Jo, per mi, mai 
hagués marxat", lamenta Josep. 
 
Pel bon funcionament de la casa, cal que els residents compleixin unes normes com parar 
la taula, baixar les escombraries o avisar si no vindran a menjar. Cada un té una tasca 
assignada per als caps de setmana i així assumeixen responsabilitats que els va preparant 
per quan s'independitzin. Una manera de fer que bé saben valorar els residents de la Llar 
Mercedària, com Julio, que tan sols fa dos mesos (que ...): "Et tracten molt bé, es 
preocupen de tu, de com ets, de com ho portes ... No ens donen motius per queixar-
nos. Ben al contrari, que segueixin com van que, per a mi i per a tots, van genial". 
 
800 anys al costat dels presos 
 
Sant Pere Nolasc va fundar, el 10 agost 1218 i davant el bisbe Berenguer de Palou, l'Ordre 
de la Mercè a l'altar de la Catedral de Barcelona. L'Ordre va néixer per redimir els cristians 
captius que estaven en mans de musulmans. Per dur a terme la seva tasca, els frares es 
quedaven com a ostatges a canvi dels cristians, donant la seva vida si calgués. No és 
estrany, per tant, que els mercedaris es comprometin amb un quart vot -afegit als 
tradicionals de pobresa, obediència i castedat de les altres ordres-: el d'alliberar a altres 
més febles en la fe encara que la seva vida perilli per això. 
 
Des de 1259, els pares mercedaris van començar a difondre la devoció a la Mare de Déu 
de la Mercè, estenent-la per tot el món. El culte a aquesta Verge es va difondre molt aviat 
per Catalunya, on va esdevenir la patrona del territori. 
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FRANCESC-MARC ÁLVARO 
La Vanguardia - 07/10/2016  
 
Una de les coses que més em fascinen de Barcelona –entre tantes– és 
la recurrent polèmica sobre la Sagrada Família. Em fascina gairebé tant 
com la capacitat que tenim els catalans de convertir debats tècnics –
accents diacrítics, incendis forestals, deures de la quitxalla– en 
gimnàstica col·lectiva per enfortir el múscul que no tenim. La Sagrada Família ho té tot per 
a aquest esbarjo: estètica, diners, turisme, capellans i marca. Unes declaracions recents 
del responsable municipal d’Urbanisme i Arquitectura han afegit nova llenya al foc, tot 
barrejant –com ho faria un amateur en una barra de bar– criteris artístics i la relació entre 
públic i privat. Quan això ho feia Oriol Bohigas, hi havia més nivell, més classe i més estil. 

No em crec que quan parlem del temple de la Sagrada Família ens dediquem només a 
contraposar una estètica contra una altra. Per darrere, per sobre i per sota d’aquesta 
discussió sobre l’obra més emblemàtica de Gaudí hi ha el magma més brillant i més infecte 
alhora de la nostra tribu: els uns contra els altres. Al segle XV hi havia la Busca i la Biga, la 
cosa ve de molt lluny, no us penseu que és un mal de fa només quatre dies. La rebentada 
contra la Sagrada Família –legítima tant com el seu enaltiment, però no en un càrrec públic– 
és el substitut d’una altra cosa. A Catalunya, encara hi ha una mentalitat primària que 
enyora –no gosa dir-ho– aquella ciutat cremada d’esglésies fumejants, és la pulsió sectària 
que podem sofisticar posant-hi adjectius com llibertària, etcètera. És el ressentiment contra 
un èxit que no va ser promogut pels mandarins, és la mala bava contra un negoci que no 
controlen els bons de la pel·lícula, és l’anticlericalisme tot a cent per la porta del darrere. 

És, en definitiva, una 
oportunitat per demostrar 
com de moderns són alguns 
que fa dècades que viuen en 
una modernitat de peixera 
congelada. 

Naturalment, l’Administració 
té sempre l’obligació de 
dictaminar on acaba l’interès 
públic i on comença l’interès 
privat, a l’hora de trans-
formar un carrer en benefici 
de la Sagrada Família o 

quan dóna el vistiplau per construir un centre comercial. Òbviament, també ha de demanar-
se si la Sagrada Família constitueix –com el camp del Barça, posem per cas– un patrimoni 
col·lectiu a més d’una propietat particular. Afortunadament, els funcionaris municipals 
acostumen a evitar molts errors dels polítics, també d’aquells que pretenen tenir un moment 
de glòria. 

Que la nostra ciutat tingui un temple que és famós mundialment no em sembla una 
desgràcia, com alguns suggereixen. La Sagrada Família ens projecta, agradi o no. El que 
s’ha fet sobre l’obra de Gaudí pot ser qualificat de més o menys encertat, de sublim o de 
nefast, però aquest ja no és un assumpte polític. Ens cal un nou Floquet de Neu perquè 
alguns canviïn de tema. 

No parlen del temple 

http://www.lavanguardia.com/autores/francesc-marc-alvaro.html
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Existeix un pont d’unió entre teràpia i meditació, dues pràctiques que evidencien les 
relacions entre psicologia i espiritualitat. Per abordar aquest tema de gran actualitat, s’ha 
celebrat el II Congrés de Teràpia i Meditació a la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull de Barcelona del 30 de 
setembre al 2 d’octubre. L’Institut Gestalt i l’Escola Gestalt de Catalunya - Espailúdic, amb 

la col·laboració de la Facultat, han 
convocat aquest congrés sota el lema 
«Psicologia, Espiritualitat i Ciència». 

Un congrés acostuma a ser àgora, 
mercat i cruïlla. Una plaça pública on 
s’obren temes de diàleg i debat. Un 
mercat on es mostren i es publiciten els 
diferents productes de l’especialitat i on 
molts es donen a conèixer a un públic 
més ampli. Una cruïlla on s’entrecreuen 

diferents camins, tendències, tradicions i on persones de procedències diferents 
comparteixen les seves biografies, les inquietuds, la recerca i les aspiracions. Aquestes 
tres facetes d’un congrés enclouen una gran riquesa d’intercanvis, suggeriments, horitzons 
nous. Si algú hi assisteix amb obertura de cor, acostuma a obtenir-hi més d’una troballa, 
d’una llum, d’un descobriment. 

Les ferides de la vida troben en la teràpia un camí de 
guariment. La cicatriu és l’indicador d’una feina ben feta. 
No es perd la memòria biogràfica, queda el senyal, però 
s’evita el sofriment de deixar que els temes romanguin 
oberts, encara sagnants. Alice Miller formula l’objectiu 
de la teràpia: «Fer parlar i sentir el nen que hi ha en 
nosaltres i que un dia va emmudir perquè pugui 
descobrir al mateix temps, el seu jo i la seva sepultada 
capacitat d’estimar.» No és poc. És indispensable que 
la persona continuï sent responsable del seu futur. Que 
la teràpia l’ajudi a portar les regnes de la seva vida i a 
orientar la seva energia, el talent i les possibilitats. 

La meditació és un camí cap a l’interior per arribar al 
nucli d’un mateix. Existeixen, també com en la teràpia, 
molts camins. Les tradicions orientals utilitzen la 
paraula meditació que en el patrimoni cristià s’expressa a través del terme contemplació. 
Santa Teresa de Jesús, en un text breu, matisa aquesta distinció: «I ara no us demano que 
penseu en Ell, ni que formeu molts conceptes, ni que feu consideracions grans i delicades 
amb el vostre enteniment; només us demano que el mireu.» No es tracta de raonaments ni 
de conceptes. La mirada contemplativa, submergida en el silenci, se situa en una altra 
òptica. La tradició oriental, amb aportacions indubtables, s’ha apoderat de l’imaginari públic. 
La seva desvinculació de la dimensió institucional n’ha afavorit la penetració social. No 
obstant això, seria interessant posar també a l’abast de la gent la riquesa enorme de la 
tradició cristiana. La vida monàstica i mística, especialment, obren horitzons d’espiritualitat 
d’altíssim nivell. Es tracta de difondre aquest tresor amb senzillesa, a manera d’una 
invitació. 

 
Lluís Serra Llansana 

Congrés de Teràpia i Meditació 
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"Para la Vida Religiosa, la 
comunicación no es una opción" |  
 
Jornada de Comunicación 
Institucional de 28 de septiembre 
 

Madrid, 7 de octubre de 2016 

(IVICON).- El pasado 28 de 

septiembre se celebró 

la Jornada de Comunicación 

Institucional organizada por 

Confer para superiores mayores y responsables de área con el objetivo de reflexionar 

juntos sobre la importancia de la comunicación para las instituciones de la Iglesia, analizar 

los retos y los riesgos que ésta supone en una sociedad interconectada y digitalizada como 

la nuestra, y conocer las mejores prácticas para instituciones religiosas.   

El encuentro comenzó con una ponencia del religioso Javier Valiente, delegado de 

Comunicación Social de los salesianos y subdirector del programa "El pueblo de Dios" de 

Televisión Española, sobre la comunicación y los retos que plantea para las 

congregaciones religiosas. Valiente señaló que abrirse a los medios -tradicionales y 

sociales- a día de hoy no es una opción para la vida religiosa: es una auténtica necesidad 

para su misión en el seno de la Iglesia. 

En la segunda ponencia del día, Ana Guirao, responsable de Imagen Institucional 

de Cáritas Española, habló sobre la importancia de la imagen y del cuidado de la marca en 

las instituciones de la Iglesia, en una ponencia llena de ejemplos, tanto positivos como 

mejorables, sobre lo que las imágenes que mostramos de nuestras congregaciones en 

internet. Destacó que la imagen social de la vida religiosa está compuesta por la que 

proyectan cada una de las personas que forman parte de ella, por lo que es importante 

cuidar el mensaje que trasladamos en nuestras intervenciones públicas y en nuestra 

participación en la sociedad.   

Por la tarde, la profesora y responsable de la web Institucional de la Universidad Pontificia 

de Salamanca, doctora Noa Carballa, presentó un estudio que recientemente ha realizado 

la Facultad de Comunicación sobre la imagen de las congregaciones religiosas en Twitter 

y apuntó también los desafíos que supone para la vida religiosa el nuevo "Continente 

Digital" -en palabras del papa Benedicto XVI-, en el que se desarrolla la vida apostólica y 

la vida social de los institutos religiosos. Carballa resaltó especialmente la necesidad de 

que las organizaciones de la Iglesia cuenten con un plan detallado de comunicación y 

explicó a los ponentes los puntos que debe contener un buen plan así como el modo de 

desarrollarlo. 

A lo largo del encuentro, se celebraron también tres tertulias en las que profesionales de 

los medios de comunicación y responsables de comunicación de congregaciones o de 

organizaciones de la Iglesia compartieron con los asistentes sus experiencias. 

Participaron José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, Elena Rodríguez Avial, 

coordinadora de Comunicación de la Compañía de Jesús en España, quienes hablaron 

sobre la imagen de la vida religiosa en los medios especializados en comunicación en 

religión.   

Jornada de Comunicación Institucional 

http://www.confer.es/noticias/plazar-jornada-comunicacion-160928
http://www.confer.es/noticias/plazar-jornada-comunicacion-160928
http://www.confer.es/noticias/plazar-jornada-comunicacion-160928
https://twitter.com/JaviValiente1
https://twitter.com/SalesianosEs
https://twitter.com/_CARITAS
http://www.upsa.es/
http://www.upsa.es/
https://twitter.com/noacacharel
https://mobile.twitter.com/Revista_VN
https://twitter.com/JesuitasESP
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Por su parte Marisol Rodríguez de Diego, responsable de Comunicación de las Hermanas 

Hospitalarias, y Chema Villanueva, de Europa Press, disertaron sobre la imagen de la vida 

religiosa y la imagen de sus obras apostólicas en los medios de comunicación generalistas. 

Por último Victoria Moya, directora de Comunicación de Escuelas Católicas, y Rocío Ruiz, 

jefa de la sección de Sociedad del diario La Razón, dialogaron acerca de algunos casos de 

crisis comunicativas en instituciones de la Iglesia y sobre por qué transparencia y la 

proactividad son el mejor modo de afrontarlas.     

Esta jornada sobre Comunicación Institucional forma parte del itinerario formativo que 

CONFER ha desarrollado para este curso lectivo. El próximo día 28 de noviembre tendrá 

lugar en Madrid la segunda actividad de formación, en este caso dedicada a la forma de 

expresar y difundir la cultura de la comunicación en nuestras instituciones. De forma 

complementaria el día 29 de noviembre se celebrará un taller formativo práctico sobre cómo 

concebir y desarrollar la web institucional de nuestras organizaciones. 

 
 

 

06/10/2016 - IVICON 
La Misión Compartida, tema del número 211 de 
la Revista CONFER 
 
 

Madrid, 6 de octubre de 2016 

(IVICON).- “Juntos somos más” es el 

nombre por el que en la CONFER se 

conocen los tres Encuentros (2014-

2016) que hasta ahora ha organizado a propósito de la “misión compartida”. En el recién 

aparecido nº 211 de la revista CONFER el coordinador de estas jornadas, Elías Royón, 

S.J., informa de su proceso, que ha consistido primero en “concienciar, reflexionar, 

visibilizar, celebrar la dimensión eclesial de un laicado en ‘misión compartida’ con la Vida 

Religiosa, viviendo su fe desde la espiritualidad y carismas de diversas familias religiosas”; 

luego, en compartir lo que se estaba ya haciendo; y finalmente en abordar la formación, 

con vistas a poder acompañar mejor en el futuro el camino conjunto. 

A esta tercera etapa corresponden los tres siguientes artículos. Diego Molina, S.J. estudia 

el significado eclesial de la vocación de los cristianos comprometidos en la misión 

compartida. Y dos miembros del grupo coordinador –Antonio Botana, F.S.C. y Jorge 

Botana y equipo respectivamente- presentan en sendas contribuciones su pensamiento 

sobre compartir el carisma y la espiritualidad. 

Además, la revista ofrece una reflexión acerca del documento de la CIVCSVA Identidad y 

misión del religioso hermano en la Iglesia (4.10.2015), a cargo de Luis Valero, O.H.; y un 

comentario de José Damián Gaitán, O.C.D. a la carta de la Congregación para la Doctrina 

de la Fe sobre “la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y misión 

de la Iglesia” Iuvenescit Ecclesia (15.5.2016), que afecta especialmente a los nuevos 

movimientos y agregaciones, pero también a la Vida Religiosa. 

De nuevo, CONFER publica íntegramente un artículo de la revista con el fin de compartir 

las reflexiones iniciales que abrieron el último encuentro sobre la Misión Compartida. 

La Misión Compartida, tema del número 211 de la Revista CONFER 

http://www.hospitalarias.org/
http://www.hospitalarias.org/
https://twitter.com/europapress
https://twitter.com/ecatolicas
http://www.la-razon.com/sociedad/
http://www.juntossomosmas.es/
http://www.confer.es/634/activos/imagen/wcnfr_noticia_5756full-CYGyuyR9ITnUIfUW.jpg
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Sínodo 2018: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional 
 
El Santo Padre, después de haber 
consultado, como de costumbre las 
conferencias episcopales, las 
Iglesias orientales católicas sui 
iuris y la Unión de los Superiores 
Generales, además de haber 
escuchado las sugerencias de los 

Padres de la pasada asamblea sinodal y el parecer del XIV Consejo ordinario, ha 
establecido que en octubre de 2018 se celebrará la XV Asamblea general ordinaria del 
Sínodo de los Obispos cuyo tema será : “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

El tema, expresión de la solicitud pastoral de la Iglesia por los jóvenes está en continuidad 
con los resultados de las recientes asambleas sinodales sobre la familia y con el contenido 
de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia . Su propósito es acompañar a los 
jóvenes en su camino existencial hacia la madurez para que, mediante un proceso de 
discernimiento, descubran su proyecto de vida y lo realicen con alegría abriéndose al 
encuentro con Dios y con los seres humanos y participando activamente en la edificación 
de la Iglesia y de la sociedad. 

 

 

SALA PERE CASALDÀLIGA 

Actes, convocatòries, seminaris… 

Sínode 2018: Els joves, la fe i el discernimient vocacional 
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SANTA TERESA DE JESÚS 
 
Festa de Santa Teresa de Jesús | Carmel de Mataró  2016 

Divendres, 14 d’octubre 

18’45  Primeres Vespres   
21’15  Vetlla 

Dissabte, 15 d’octubre 

8,15 Laudes 
9,00 Eucaristia 
18’45   Segones Vespres 
 
 

 DIVERSES CONVOCATÒRIES 
 
Dissabte, 15 
 
SANTA TERESA DE JESÚS, VERGE I DOCTORA DE L’ESGLÉSIA 
 
JORNADA AMB EL TEMA “AMORIS LAETITIA: I ARA QUÈ FAREM?” 
Organitza: Laïcat XXI 
Lloc: Parròquia del Patriarca Abraham, c. de Jaume Vicens i Vives, 6, Barcelona 
Hora: de 9.30 a 14.30 h 
Més informació: www.laicatxxi.cat 
 
PREGÓ DEL DOMUND. Acte presidit per Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de 
Barcelona 
Lloc: Basílica de la Sagrada Família, Barcelona 
Hora: 19 h 
Més informació i invitacions: tel. 932 701 014; a/e: ddmissions5112@arqbcn.cat 
Programa: 

- Introducció de D. Anastasio Gil, director de les Obres Missionals Pontifícies 
- Pregó de la Sra. Pilar Rahola, periodista, presentada pel Sr. Josep Cuní, periodista 
- Concert del cor de cambra Francesc Valls 
- Comiat del Sr. Arquebisbe 

 
Dimarts, 18 
 
SANT LLUC, EVANGELISTA 
 
JORNADA DE FORMACIÓ AMB EL TEMA “L’ACOMPANYAMENT DELS 
ADOLESCENTS I JOVES”, adreçada als equips de pastoral, professors o directors 
de les escoles presents a l’arxidiòcesi de Tarragona 
Organitza: delegació de pastoral de joventut de l’arquebisbat de Tarragona 
A càrrec de: Mn. Joan Àguila 
Lloc: Centre Tarraconense El Seminari, c. de Sant Pau, 4, Tarragona 
Hora: 18 h 
 
Dimecres, 19 
 
COL·LOQUI AMB EL TEMA “ON ANIREM A PARAR? COMPROMÍS CRISTIÀ I 

mailto:ddmissions5112@arqbcn.cat
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TRANSFORMACIÓ SOCIAL” 
A càrrec de: Sor Lucía Caram, dominica 
Lloc: Parròquia de Sant Joan Baptista, Reus 
Hora: 17 h 
 
TAULA RODONA AMB MISSIONERS DE LA MISERICÒRDIA 
Hi participaran: Joan Baburés, Bernabé Dalmau i Salvador Pié-Ninot, membres del Centre 
de Pastoral Litúrgica i missioners de la misericòrdia 
Lloc: parròquia de Santa Madrona, c. de Tapioles, 10, Barcelona 
Hora: 19 h 
 
Dijous, 20 
 
ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC DE L’INSTITUT SUPERIOR DE 
CIÈNCIES RELIGIOSES SANT FRUCTUÓS 
Lloc: Centre Tarraconense El Seminari, c. de Sant Pau, 4, Tarragona 
Hora: 18 h 
Programa: 
18.00 h - Celebració de l’eucaristia, presidida per Mons. Jaume Pujol, Arquebisbe de  
               Tarragona, a la capella major  
19.00 h - Acte d’inauguració del curs acadèmic 2016-2017 a la sala d’actes. La lliçó  
               inaugural sobre el tema «La misericordia de Dios en la celebración  
               eucarística» anirà a càrrec del Dr. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena. 
               Lliurament de títols. 
 
SEMINARI SOBRE “L’HOSPITALITAT EN LES RELIGIONS” 
Organitza: Cristianisme i Justícia 
Dies: 20 i 27 d’octubre i 3, 10, 17 i 24 de novembre 
Coordinació: Alícia Guidonet 
Lloc: Fundació Migra Studium, c. Palau, 3, Barcelona 
Hora: 19 h 
Més informació: tel. 933 172 338 
 

JORNADA "MÍSTICA FEMENINA I SOR EULÀRIA ANZIZU" 
 
Jornada "Mística femenina i sor Eulària 
Anzizu", al Monestir de Pedralbes 
 
El dijous 17 de novembre, a partir de les 
16:30h, se celebrarà la jornada "Mística 
femenina i sor Eulària Anzizu", al Reial 
Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes (Baixada del Monestir, 9), a 
Barcelona, amb la participació de 
Victoria Cirlot, Ricard Torrents, Ignasi 
Anzizu, M. Victòria Molins, Josep 
Otón i Laia de Ahumada. És necessari 
inscriure-s'hi prèviament. 
 

En el marc de l'exposició "Dones silenciades. El llegat de sor Eulària Anzizu (1868-1916) 
al monestir de Pedralbes", aquesta jornada aborda la figura de la monja sor Eulària des de 

http://monestirpedralbes.bcn.cat/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/
https://maps.google.es/maps?daddr=Baixada+del+Monestir,+9,+08034+Barcelona&gl=es&panel=1&fb=1&dirflg=d&geocode=0,41.395633,2.112176&cid=0,0,10341260782602297516&hq=monestir+de+pedralbes&hnear=0x12a49816718e30e5:0x44b0fb3d4f47660a,Barcelona&t=m&z=16
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/76591
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4239
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4239
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4078
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/reserva_individual?titol=M%C3%ADstica%20femenina%20i%20sor%20Eul%C3%A0ria%20Anzizu&data=2016-11-17%2000:00:00&horari=de%2016.30h%20a%2021h
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la seva vessant espiritual. Què feia decidir a una dona de finals del segle XIX a ingressar 
en un monestir? Com era l'espiritualitat d'aquells temps? Què en queda de tot allò avui en 
dia? Com s'ha transformat i perquè el sentir espiritual? 
 
 Programa 
- 16:30h Presentació de la Jornada, a càrrec d'Anna Castellano, conservadora en cap i 
directora del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
- 16:45h Conferència. "La mística femenina als monestirs", per Victoria Cirlot, catedràtica 
de filologia romànica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
- 17:45h Conferència. "L'espiritualitat del segle XIX: Sor Eulària i Verdaguer", per Ricard 
Torrents, professor emèrit de la Universitat de Vic. 
- 18:45h Pausa / Cofee-break 
- 19:15h Taula rodona: El llegat espiritual de Sor Eulària Anzizu, avui. Amb Ignasi Anzizu, 
nebot-nét de Sor Eulària, M. Victòria Molins, escriptora i monja teresiana, Josep Otón, 
professor de l’ISCREB, imoderada per Laia de Ahumada, escriptora. 
- 20:30h Cloenda 
 
Notes 
És necessari confirmar l'assistència al correu 
electrònic reservesmonestirpedralbes@bcn.cat, al telèfon 93 256 34 27o aquí. 
Places limitades. Organitza: Ajuntament de Barcelona | Monestir de Pedralbes 
Secretaria tècnica: Fragmenta Editorial. 
 

 CURS D'INTRODUCCIÓ A LA CONTEMPLACIÓ 
 
El Centre Edith Stein posa en 
marxa un curs per a la 
meditació cristiana segons 
Franz Jalics 
 
Sabies que la col·locació 
postural o la manera de respirar 
influeix en el moment de 
pregar? Enguany, el 
Centre Edith Stein organitza un 
curs per introduir-se en el silenci 
i la pregària contemplativa 
seguint aquestes indicacions.  
 
Curs 
Es tracta d'aprendre a entrar en la pregària tot posant en pràctica les lliçons del 
jesuïta hongarès, Franz Jalics, que va viure i va patir la dictadura argentina. Aquest va 
centrar la seva obra en exercicis d'espiritualitat i d'acompanyament. La seva bibliografia 
cristiana ocupa un dels referents més valuosos que hi ha en aquest camp. Ell proposa un 
veritable itinerari de transformació interior, a través del descentrament que porta a 
la concentració. 
 
Horaris 
Les classes es faran en un dissabte de cada mes de 10 h a 11.30 h 15 d'octubre, 19 de 
novembre, 10 de desembre, 14 de gener, 11 de febrer, 11 de març, 8 d'abril, 13 de maig i 
10 de juny. Les places són limitades. 

http://monestirpedralbes.bcn.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/76591
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4239
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4078
mailto:reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
tel:93%20256%2034%2027
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/reserva_individual?titol=M%C3%ADstica%20femenina%20i%20sor%20Eul%C3%A0ria%20Anzizu&data=2016-11-17%2000:00:00&horari=de%2016.30h%20a%2021h
http://monestirpedralbes.bcn.cat/
http://www.fragmenta.cat/
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SIS MERCEDARIS FAN LA SEVA PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA 

 

ISCREB: INAUGURACIÓ DEL CURS 2016-2017 

 

 PREGÓ DEL DOMUND 

Pregó del DOMUND a la basílica de la Sagrada Família. Dissabte 15 d’octubre (19 h), 
amb el següent programa: 
Introducció de D. Anastasio Gil, director de les Obres Missionals Pontifícies. 
Pregó de la Sra. Pilar Rahola, periodista, presentada pel Sr. Josep Cuní, periodista. 
Concert del cor de cambra Francesc Valls. 
Comiat, a càrrec de Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. 
Les persones interessades a assistir-hi, podeu recollir les invitacions gratuïtes els dies 10 
i 11 d’octubre, al Seminari Conciliar de Barcelona, de 10 a 13 h, fins que s’esgotin. 
També hi assistirà el bisbe auxiliar de Barcelona i administrador apostòlic de Mallorca 
Sebastià Taltavull 
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 CURS DE SANSA CONTEMPLATIVA - APROFUNDIMENT 

4, 5 i 6 de novembre de 2016 – Barcelona 

Programa 
Curs d’un cap de setmana. 
Comença el divendres 4 de novembre a la tarda-
vespre i finalitza el diumenge 6, a les 16 hores. 
 
 

Docent 
Victoria Hernández 

Llicenciada en Ciències Físiques. Especialista en 
Mística  
i Ciències Humanes. Psicomotricista. Coreògrafa i promotora de la Dansa Contemplativa.  
Des de 1992 realitza cursos, recessos i oracions, des d’una concepció integral de la persona.  
Ha treballat a Espanya, Portugal, Alemanya, Bolívia, Mèxic, Perú i Veneçuela. 
 

 

Allotjament 
L’hostatgeria del monestir de Sant Pere de les Puel·les ofereix 

als participants la possibilitat d’allotjar-se i realitzar els àpats. 

 

Per a més informació: www.culturabenedictines.es 

 

Informació pràctica 
Destinataris: 
Tots aquells que vulguin explorar una nova forma  
d’oració, meditació o relaxació i també per a 
catequistes, professores i professors de religió, equips de pastoral,  
religiosos/es... 
Places limitades a  20 persones 

Dates i Horaris: 
Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6 de Novembre 
Divendres, 20 hores a diumenge, 16 hores 

Lloc on es realitza: 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
c/ Anglí, 55. 08017 Barcelona 

Preu: 
100 € Matrícula 
  40 € Pensió completa. 12 € dinar 
La pensió completa és opcional, però és aconsellable dinar a  
l’ hostatgeria. 
 

Inscripció 
La inscripció es realitzarà mitjançant la pàgina web,  
en l’apartat: Formulari d’inscripció 
Les places s'adjudicaran per ordre estricte d'inscripció, fins a cobrir el límit  Data límit per a inscriure’s: fins al dia 
20 d’octubre 
 
www.culturabenedictines.es 

              + info:  info@culturabenedictines.es 

http://www.culturabenedictines.es/
http://www.culturabenedictines.es/
http://www.culturabenedictines.es/
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Renovació dels consells escolars: normes de procediment  

 

Com ja sabeu, al llarg d’aquest trimestre s’ha de dur a terme el procés de renovació parcial 
dels Consells Escolars. Ja us n’hem donat notícia a titulars i directors el dia 28/09 i als 
FECC Informa anteriors (núms. 610, de 19/09, i 612, de 3/10).  

Adjunt a l’actual us facilitem el document Normes de Procediment per a la renovació dels 
Consells Escolars, actualitzat d’acord amb les previsions de la normativa vigent i de la 
Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del 
procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i 
privats sostinguts amb fons públics (DOGC del 28.09.2016).  
No hem d’oblidar que, en aplicació del principi d’autonomia organitzativa, l’actual legislació 
faculta les titularitats dels centres privats amb algun nivell concertat de determinar la 
composició del consell escolar en les normes pròpies d’organització i funcionament, d’acord 
amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent. Aquest reglament del consell 
escolar elaborat per la titularitat, i un cop aprovat per aquell, s’integra en les normes 
d’organització i funcionament del centre. Així ens ho recorda l’art. 27 del Decret 102/2010, 
de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius (DOGC del 5.08), i entenem que es tracta 
d’una previsió legal molt raonable.  
Aquest és el sentit d’aquestes Normes de Procediment: que les titularitats disposin d’un 
document propi que reguli aquest important procés de participació i que sigui una 
manifestació del grau d’autonomia i competència que, d’acord amb la normativa, n’han 
d’orientar les actuacions en exercici de la seva facultat de direcció del centre docent.  
Us animem per tant que, amb les adaptacions que siguin adients en cada realitat concreta, 
incorporeu aquestes Normes de Procediment a les vostres normes de funcionament, i 
estem a la vostra disposició, com sempre, per atendre qualsevol dubte o qüestió que pugui 
aparèixer. 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa… núm. 613 | 10.09.2016 
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 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor La Companyia de Jesús 

126 
Títol La Companyia de Jesús avui  

Dossier de premsa 

Font  http://www.jesuites.net/sites/default/files/dossier_cat_jesu
ites_2016.pdf 

Data Any 2016 

Publicat 10 d’octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor Companyia de Jesús 

127 
Títol La Companyia de Jesús. 36 Congregació general. 

Dossier de Premsa 

Font  http://www.jesuites.net/sites/default/files/cg36_premsa_d
ossier_cat.pdf 

Data Roma, 2 d’octubre de 2016 

Publicat 10 d’octubre de 2016 

 

 Servei de documentació: “La Companyia de Jesús avui” 

 

 Servei de documentació: “Congregació general 36” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autors Diversos 

128 
Títol Textos de Sor Isabel de la Trinitat i sobre ella 

Font  http://www.portalcarmelitano.org/santos-
carmelitas/isabel-de-la-trinidad/ 

Data Any 2016 

Publicat 13 d’octubre de 2016 
 

 

 

 Servei de documentació: “Sor Isabel de la Trinitat” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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L’espai religiós de TV3 estrena nova temporada diumenge, 16 d’octubre 

 
“Signes dels temps”, un dels programes més veterans de TV3, celebra 30 anys en antena. 
Dirigit i presentat per Francesc Rosaura, aquest magazín setmanal es fa ressò de les 
activitats que fan els grups i els moviments dins de l’Església catòlica, des dels aspectes 
relacionats amb la vida pastoral i espiritual fins a la tasca d’ajuda i suport social que 
desenvolupen les entitats cristianes. El programa dóna veu a bisbats, parròquies, grups i 
moviments de l’Església i també s’obre a altres iniciatives ecumèniques i interreligioses 
d’arreu del territori. 
 
1.300 programes 
“Signes dels temps” es va estrenar a Televisió de Catalunya l'any 1986, gràcies a un acord 
entre la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i la Conferència Episcopal 
Tarraconense. Des de llavors s'ha mantingut 30 anys en antena de manera continuada i 
s’ha convertit en un dels programes més veterans de la cadena, amb 1.300 programes 
emesos. 
El títol "Signes dels temps" prové d'una expressió que va popularitzar el Concili Vaticà II i 
es refereix a la necessitat de l'Església d'estar atenta als canvis i evolucions de la 
humanitat. I precisament això és el que sempre ha volgut fer el programa: estar atent als 
signes que hi ha en el món, especialment, en l'àmbit de les religions, l’espiritualitat, la 
solidaritat i els drets humans. 
El 7 de juny del 2006 va esdevenir una data històrica, perquè, en el decurs de l’audiència 
general a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el papa Benet XVI va felicitar en català l’equip 
del programa pels 20 anys d’emissió. 
 
3.700 convidats 
En aquests 30 anys han passat pel plató de “Signes dels temps” més de 3.700 convidats. 
Hi han deixat petjada personatges catalans com Narcís Jubany, Cassià M. Just, Cristina 
Kaufmann, Raimon Panikkar, Ireneu Segarra, Antoni Deig, Ramon Torrella, Rosa Deulofeu, 

Signes dels temps a TV3 : « 30 anys de “Signes dels temps » 
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Josep M. Ballarín, Miquel Batllori, Genoveva Masip, Vicenç Ferrer, Jordi Llimona, Joan 
Carrera, Teresa Losada... I personalitats internacionals com Helder Camara, Chiara Lubich, 
Anselm Grün, Jacques Gaillot, Roger Schutz, Andrea Riccardi, Angélique Namaika, John 
Patrick Foley, Enzo Bianchi, Santiago Agrelo, Victor Ochen...  
 
En tot aquest temps, "Signes dels temps" ha viscut i ha informat de grans esdeveniments 
eclesials, religiosos i socials: Trobada Interreligiosa d’Assís (1986), Mil·lenari de 
Catalunya (1988), Jocs Olímpics (1992), Concili Provincial Tarraconense (1995), 50 anys 
de l'entronització de la Moreneta (1997), Trobada Europea de Taizé (2000), Gran Jubileu 
(2000), Trobada Internacional per la Pau (2001), Parlament de les Religions 
del Món (2004), mort de Joan Pau II i elecció de Benet XVI (2005), Trobada Mundial de les 
Famílies (2006), Any Jubilar Sant Fructuós (2008), visita de Benet XVI a Barcelona (2010), 
renúncia de Benet XVI i elecció del papa Francesc (2013), beatificació dels màrtirs del segle 
XX (2013), canonització de 
Joan XXIII i Joan Pau II 
(2014), Sínode de Bisbes 
sobre la Família (2015), 
entre molts altres. 
 
Un treball en equip 
Durant 30 anys, centenars 
de professionals de Televisió 
de Catalunya i desenes de 
col·laboradors externs han 
fet possible que, setmana 
rere setmana, “Signes dels 
temps” arribi a les pantalles. 
Al llarg de la seva història, el programa ha tingut set directors (Fèlix Benito, Francesc 
Romero, Xavier Martín, Josep M. Pont, Ramon Safont-Tria, Oriol Llop i Francesc Rosaura) 
i nou presentadors (Fèlix Benito, Ester Romero, Francesc Romero, Xavier Martín, Josep M. 
Pont, Teresa Pou, Montserrat Esteve, Ramon Safont-Tria i Francesc Rosaura). 
L’actual equip del programa està format per Francesc Rosaura en la direcció i presentació, 
Maria Eugènia Pujalà i Lluís Ibarz, en la realització, Imma Segarra, en la producció, i Glòria 
Barrete i Laura Mor, en la redacció.  
 
 
Nova secció 
Aquest diumenge, 16 d’octubre, “Signes dels temps” estrena la temporada i, per celebrar 
el 30è aniversari, posa en marxa la nova secció “30 anys”. Fins a finals d’any, recuperarà 
de l’arxiu històric entrevistes a grans personatges ja desapareguts de l’Església catalana i 
universal. Són converses que, malgrat el pas dels anys, mantenen l’interès per les 
reflexions espirituals i socials que fan els protagonistes. 
La primera emissió serà una conversa de 1986 amb Ramon Torrella, arquebisbe de 
Tarragona entre 1983 i 1996 i president de la Conferència Episcopal Tarraconense.  
 
“Signes dels temps” s’emet cada diumenge a les 10 del matí per TV3. 
 

 
Data: 16 d’octubre de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 

 
  
  

   OCTUBRE | 2016  

17 dl CEVRE - Formació inicial   

20 dj URC 75 assemblea general  

24 dl CEVRE - Formació inicial   

27 dj Assemblea Cintra. Jesuïtes Casp. A les 7 de la tarda.  

31 dl CEVRE - Formació inicial   

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 
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